
 

 

  02/05/2018 

 

Previsió de desenvolupament del ple del 3 i 4 de maig 

 

Dijous, 3 de maig 

11.00 h 

 Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions  

 Debat i votació de la proposició de llei del PSC-Units de modificació de la 

Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 

financeres i del sector públic, i de la proposta de tramitació en lectura 

única. 

 Debat i votació de la proposta de resolució sobre la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals (PPC). 

 

15.00 h 

 Debat i votació de la proposta de resolució sobre l’aplicació de la renda 
garantida de ciutadania (CatECP). 
 

 Debat i votació de la proposta de resolució de denúncia de la 
crimininalització dels Comitès de Defensa de la República per l’aparell de 

l’Estat espanyol (JxCat, ERC i CUP). 
 

 Debat i votació de la proposta de resolució sobre el garantiment de la 

transparència i els drets dels sol·licitants de la renda garantida de 
ciutadania (PSC-Units). 

 
 Debat i votació de la proposta de resolució sobre l’actuació necessària de 

les cúpules de les entitats sindicals en interès dels treballadors i no d’uns 

líders polítics determinats (Cs). 
 

 

Divendres, 4 de maig 

9.00 h 

 Debat i votació de la proposta de resolució sobre la defensa dels drets civils 

i polítics (ERC). 
 

 Debat i votació de la proposta de resolució sobre l’adhesió als principis i els 
valors europeus (JxCat). 
 

 Debat i votació de la proposta de resolució de creació d’una comissió 
d’investigació sobre l’espionatge a periodistes i polítics per part de l Govern 

de la Generalitat (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC). 



 

 

 

 Debat i votació de la proposició de llei de JxCat de modificació de la llei 
13/2008, de la presidència de la Generalitat i del Govern i de la proposta de 
tramitació en lectura única.  

 

 
 

Aquesta previsió és orientativa i susceptible de canvis d’acord amb el 

desenvolupament del ple. 

 


